
In kort geding gedagvaard op verkone termijn ktachtens mondelinge last daartoe van24
maattàOl0 van de Voorzieningentechtet van de Rechtbank Amstetdam

Heden, de viifenrwintigste m^ tt tweeduizend en den, op verzoek van de heer

Pietet Tijmen Lakeman, wonende te (3721, AE) Bilthoven 
^an 

de Soestdijksev/eg ZulLdzsg,n

deze zaak domicilie kiezende te (1051 LH) Ámsterdam, aan de Haademmerweg 333 aldaar, op

het kantoor van Kennedy Van det Laan N.V., van wie mr. O.M.BJ. Volgenant als advocaat

wordt gesteld en als zodanig zal optreden,

heb ik,

op mondelinge last van de Vootzieningenrechter van de Rechtbank Àmsterdam,

IN KORT GEDING GEDAGVAARD:

Ma{a Bontekoe, wonende te ( aldaar mijn exploot

doende en afschrift hiervan latende aan:

OM:

op woensdag eenendertig maart t'weeduizend en tien om één uur des namiddags, in persoon of
vertegen$/oordigd door een advocaat, te verschijnen ter terechtzitting van de

Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam, recht doende in kott geding, welke

zitting dan en daar zal plaatsvinden in het Gerechtsgebouw aan de Pamassusweg220;

MET AÀNZEGGING:

- dat bij verschijningazn gedaasde een vastrecht van EUR 263 n rekening wordt gebracht,

doch dat aan on- en minvermogenden vermindering van dit vastrecht kan worden

vedeend;

- dat de Voorzieningenrechter de eis bij verstek ziltoeuiizen - tenzij dezehemf haar

onrechtmatig of ongegrond voorkomt - indien gedaagde of de advocar tvan gedaagde niet

op de hiervoor vermelde terechtzittiflg verschijnt en overigens de voorgeschreven

formaliteiten in acht zijn genomen;



TENEINDE:

op de terechtzitaagkennis te kunnen nemen van de voigende eisen en gronden waaïop vefweeÍ
gevoerd kan worden:

t.

1.1.

Feiten

Pieter Lakeman strijdt sinds 1976 met de Stichting soBI (Stichting onderzoek Bedrijfs
Informatie) tegen onregelmatigheden bijgrote bedrijven en accountants. Lakeman heeft
landelifke bekendheid gekregen door de successen die hij heeft geboekt.

Recent is Lakeman vootal ook in het nieuws als bestuurder van de stichting
Hlpotheekleed, die opkomt voor de belangen van mensen met probleemhypotheken. Na
het faiilissement van de DSB Bank heeft de Stichting Hypotheekleed voor klanten met
hypotheken een belangrijk succes geboekt. Hun maandlasten zullen vedaagd worden
doordat de curatoren hebben toegezegd akkoord te gaanmet het verrekenen van
schadeclaims met de maandelijkse hypotheeklasten.

Gedaagde (hiema'Bontekoe) werkte tussen 2000 en 2006 voor Lakeman en de Stichtrng
SOBI, eetst als ondesoekster in het dossier RÁAD, en later als secretaresse voor Lakeman.
Het RÁAD-dossier gaat over het failissement van een franchiseketen van
adminisffatieconsulenten. Bontekoe is belanghebbende bij het RAÀD-dossier, omdat zij
samen met haar toenmalige echtgenoot ééo van de franchisenemeÍs was die schade had
geleden door het faillissement van RAÀD. Bontekoe is van 12 februan 2002 tat 29 maan
2006 besnrurslid geweest van de Belangenvereniging Gedupeerden RAAD Faillissement.
Ztiwzs penningmeesteÍ en secretaris. Bovendien waÍen Bontekoe en Lakeman beiden
aandeelhoudervan MBS RAÁD 8.v., Bontekoe voor Zga/o enlakeman vaotT2oA
(productie 1 - toen heerte Ma4aBontekoe nog Ma{a van Eersel-west).

Tussen Bontekoe en Lakeman is onmin geÍezen en patijen zijn in 2006 met ruzie uit elkaar
gegaan. Het geschil tussen Bontekoe en Lakeman gaatín de kera over de door Bontekoe
voor SOBï tegen betaling van origeveer € 14.000,= aangeleverde basisgegevens voor de
schadebetekening in het dossier RAÁD. Deze schadeberekening was mede gebaseerd op
door Bontekoe aangeleverde gegevens over gederfd inkomen wegens het opzeggen van een
baan om RÁÁD-consulent te worden. Later bleek dat de cijfers van Bontekoe niet coffect
'waren' omdat bij het gïootste deel van de RAÀD-consulenten geen sprake was van een
opgezegde goedbetaalde baan en dus niet van gederfde inkomsren. Lakeman verwijt
Bontekoe dat de doot haar aangelevetde gegevens op dit punt onjuist waren. Bontekoe iegt
inbaat boek alle veruditen over het dossier RAAD bij Lakeman . Haareigen be6okkenheid
verhult ze.

Sinds dondetdag 18 r''a tt2010ligt het boek 'De dossiers Lakeman'van de hand van
Bontekoe in de boekhandel. In dit boek neemt Bontekoe drie dossiers van Lakeman onder

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.



de loep EA D, Prowi en DSB) en geeft zlihaar visie op de persoonlijkheid van Lakeman

en op zijn werkwijze.

1.6. De tekst van het boek is fliet voorafgaand voor comÍnentaat aanLakeman voorgelegd.

Bontekoe heeft zelfs niet aangekondigd dat zlj met een boek ovet Lakemanbezigwas. Er is

geen enkel voomfgaand overleg geweest met Lakeman, en ztj heeft geen enkele passage of

beschuidiging tevoïen voor wederhoor voorgelegd. Lakeman moest uit de pers verflemeÍl

dat Bontekoe dit boek heeft geschreven. Dit \il'as voor hem een volslagen vertassing. Hij

heeft het boek vervolgens in de boekhandel Ínoeten kopen.

1.7. Blijkens de website van Bontekoe is het boek inmiddels reeds aan de detde druk toe, u/at

voor een Nederlands boek een opmerkelijk succes is. Bontekoe heeft een financieel belang

bii goede verkoopcijfers van haar boek en bij nieuwe drukken.

1.8. Ter promotievanhzar boek heeft Bontekoe een publiciteitsoffensief ingezet en een groot

aantal interviews gegeveÍI, onder meer:

(") op woensdagavond 77 rnaart 2010 op televisie in het prograÍnma Nova, een

interview met Clairy Polak (Broductie 2);

(b) op donderdagochtend 18 maart 2010 op de radio bii BNR íproductie 3);

G) aan de Volkskrant, gepubliceerd op vrijdag 19 maat 2010 (Productie 4);

(d) op zatetdzgochtend 20 mzaft 2010 op Radio 1 in het programma Nieuwsshow

ínroductie 5): en

G) op zaterdagmiddag20 mvatt 2010 op Radio 2 in het programma Spiikers met

Koonen ínroducue 6)

1.9. Ook vele andere media hebben aandacht besteed aan de door Bontekoe gegenereerde

ophef en haat boek, ondet meet:

(a) Het Parool, 1.L mazrt2010: Dabbole peíten l--akemaa'(ptsductie--Z);

(b) AD, 17 tnaatt 2010: tsoek laat geen spaax heel oan getierde L.akeman'íproductie 8);

O NoordHollands Dagbla d, 18 maart 2010: CIntnaskering uan fu aare L.akeman'

(productie 9);

(d) Quotenet, 22 maart 2070: Pienr Lzkenan ond,entit in biografu'(ptoductie 10);

k) Assurantie Magazine, l1 maafi 2010: 'I-akeman heeft uaak dubbele petten op'

íoroductie 11):

(g TC Tubantia ,17 maaft 2070: 'Geritge scon Pieter l-.akemaa' Gtrcdtctje !2); en

(g) 224,17 mzaLrt201A: ?ietrl-akeman: Robin Hood nd dubbele pet?'(prodsgds-13,);

1.10. Bontekoe heeft onder meer de volgende aantiigingen gedaan:



(") Pieter Lakernan lifdt aan gtootheidsw 
^anzif.,hii 

is alle grip op de werkeliikheid

vedoren en heeft autistische trekies;

(b) Pieter Lakeman is een bedrieger;

G) Pieter Lakeman is een gtaaier; en

(d)PieterLakemanheeftvanallecivieleproceduesnoggeenl0%ogewonnen'

1.11.Dezeaantiigíngenzijnonjuist,beledigendenschadeliikvootLakeman'

7.12. Deaantiigingen ziinvoorhet gtootste deel subiectieve kwalificaties en ernsdge

verdachtrnakingen, die geen grondslag in de feiten hebben' De beschuldiging over de

gewonnen procedwes gaat ovef feiten. Deze beschuldigrng is oniuist' Lakeman heeft in

veel meer dan 1070 van de civiele ptocedutes winst geboekt'

2.

2.1,.

2.2.

Jutidische twalifi catie

Lakeman doet een beroep op de beschermíng die artikel 6:162 BW hem biedt'

De vríjheid van meningsuiting van Bontekoe is niet onbeperkt, en tef bescherming van de

rechten van Lakeman dient daarop een beperking te worden aangebracht' De aantiigingen

van Bontekoe bescha.ligen Lakeman in zijn persoonlijke identiteit en persoonliike

integriteit in de zin van artikel 8 EVRM' De aantiiging en zlinzo beledigend en schadelijk

dat zijeen onmiskenbaar effect hebben op het privéleven van Lakeman' Daamaast

veroorzaken de aantiigingen ook zakeliike schade omdat hiermee de beroepsmatige

reputatie van Lakeman wordt aangetast. Bontekoe handelt hiermee onrechtrnatig'

Spoedeisend belang

Lakeman heeft een spoedeisend belang bii een verbod vooÏ BoÍrtekoe orn door te gaan met

het openbaar maken van de aantiigingen. Te voorzien valt dat zii in de verdere promotie

vanhaatboekzoveelmoge[jkpubliciteitzalwillenblijvengeneren'

Vemreer van Bontekoe

uit de interviews die Bontekoe heeft gegeven valt te begriipen dat haar veÍweef is dat zii

niet onrechtmatig iegens Lakeman zou handelen omdat zti'dewaarheid'zou spreken' en

d,s zi1 er,op één punt ook maar naast zov zitten' dan is zti'ntet de minste om te zeggen van

oké dan zítik daamtast en dzn gaanwe dat veranderen'' Dit verweef moet van de hand

worden gewezen. De aantijgingen v/aaftegen l-akeman middels dit kot geding ageett zíin

subjectieve, kwetseode beschuldigingen, die - alle omstandigheden van het geval in

overweging genomen * niet gerechtvaardrgd zijn' Voor zover het feiteliike beschuldigingen

b etre ft, ztin haar aantii gingen aantoo nbaar incorrect'

3.

3.7.

4.

4.1.



5. Toelichting op het petitum

5.1. Dit kort geding gaat over de aantijgingen die Bontekoe ter promotie vanhaat boek heeft

gedaan. Het boek zelf 2il, het onderwery zijn vafl een bodemprocedure. In deze voodopige

voorziening vordert Lakeman dat Bontekoe zich in het openbaar niet langer bedient van

een aantoJ. onjuiste, beledigende en beschadigende aantijgingen en dat zlj deze op haar

website rectificeert en als persbericht stuurt natt de media die haar interviewden en

aandacht besteedden aznhaar uitlatingen, op straffe van een dwangsom.

6. Bewiis

6.7. Lakeman zal tijdtg voor de mondelinge behandeling schdftelijke stukken, waaronder de in

deze dagvaarding genoemde producties, ter ondetsteuningvan zljn stellingen ovedeggen.

7. Bevoegdheid en toepasseliik techt

7.7. Omdat er sprake is van onrechtrnatige daad en de schadebrengende feiten zich onder meer

in het Arrondissement Amsterdam hebben voorgedaan is de Voorzieningenrechter van de

Rechtbank Àmsterdam op grond van artikel 102 Rv. bevoegd om over het geschil te

oordelen. De schadebrengende feiten omvatten de interviews die Bontekoe in Hilversum

en Amsterdam heeft gegeven, en de publicate daanran in ondermeer Amsterdam. De

intenriews zíjn vttgezonden in ondermeer Amsterdam en de kranten en internet-artikelen

zijn ook in Àmsterdam verspreid.

OM DEZE REDENEN:
zal eiser de Voosieningenrechter van de Rechtbank te Àmsterdam vragen bij vonnis, uitroerbaar

bij voorraad:

7- gedaagde te bevelen direct na betekening van het te dezen te wijzen vonnis zich te onthouden

van het zelf openbaar maken op welke manier dan ook, en het derden daartoe in de

gelegenheid stellen, van de volgende uitingen:

^. Pieter Lakeman lijdt aan gtootheidsw^ flzin, hii is alle grip op de werkelijkheid verloren

en heeft autistische trekjes;

b. Pieter Lakeman is een bedrieger;

c. Pieter Lakeman is een graaier; en

d. Pieter Lakeman heeft van alle civiele procedures nog geen 1070 gewonnen.

2. gedaagde te bevelen om binnen 24 urx na betekening van het te dezen te wijzen vonnis een

rectificatie met de volgende tekst te plaatsen en gedureode acht weken nadien geplaatst te

houden op de homepage van haar website r.,s,nv.nrariabonrekoe.ni, in het daar gebruikelifke

lettetype en lettergrootte, zondet coÍnmentaar dat afbreuk doet aan de rectificatie, zodanig



dat die tectificatie bij het openen van die website direct geheel zichtbax is zonder naar

beneden te hoeven sctollen:

Rectif,icatie van uitlatinlten van Bontekoe over Pieter Ï.akenan

In de interviews rondom de publicatie van mijn boek over Pieter
Lakeman heb ik een aantal aantijgingen aan zijn adres gedaan.

Bij vonnis van Idatuml heeft de Voorzieningenrechter van de

Rechtbank Amsterdam geoordeeld dat ik onrechtmatig heb

gehandeld jegens Pieter Lakeman door hem ervan te beschuldigen
dat hij aan grooLheidswaanzin tijdt, dat hij alle grip op de

werkelilkheid verloren heeft, dat hij autistische trekjes
heeft, dat hij een bedrieger is' dat hij een graaier is, en dat
hij van alle civiele procedures nog geen 10* heeft gewonnen. De

Voorzieningenrechter heeft mij verboden deze uitlatingen Le

herhalen, op straffe van een dwangsom van € 25.000,= en heeft
mij bevolen deze rectificatie aIs persbericht te publiceren en

acht weken op mi-jn website t.e laten staan.

Marja Bontekoe

3. gedaagde te bevelen binnen 24 uur na betekening van het te dezen te wiizen vonnis de sub 2

genoemde rectificatie als persbericht zondet commentaat dat daataan afbreuk doet te

versturen aan het ÀNP en aan Nova, BNR, De Volkskant, Radio 1 t.a.v. Nieuwsshow, Radio

2 t.a.v. Spiikers met Koppen, Het Patool, AD, NootdHollands Dagblad, Quotenet,

Assurantie Magazine, TC Tubantia enZ24,met gelijktijdig afschrift aan de advocaat van

eiser;

4. gedaagde te veroordelefl aan eiser een dwangsom van EUR 25.000,= te betalen, nattkeuze

van eiser per keer of dag, voor elke keer of dag dat gedaagde in strijd handelt of bliift

handeien ftet het door de Voorzieningenrechter toegeril/ezen vorderingen sub 1, 2 o{ 3; en

5. gedaagde te verootdelen in de kosten van dit geding.

De kosten dezes zijn voor mii, deurwaatdet, € Deurwaardet

Deze zzakwordt namens eiser behandeld door mr. O.N{.BJ. Volgeaant van Kennedy Var.t derLazr. N.V., Postbus

58188 te (1040 HD) Àmsterdam, telefoon (020) 5506ó37, fax (020) 5506737,e-rnail Otto.Volgenant@kvdl.nl


